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1. SCOP 
 

Scopul prezentei metodologii este de a descrie modul de organizare și desfasurare a 

examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență și 

disertație - în cadrul Facultății de Matematică și Informatică. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta metodologie se aplică în cadrul Facultății de Matematică și Informatică la 

examenele de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență și disertație 

- în anul universitar 2017 - 2018. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

3.1 Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
3.2 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3.3 HG nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

masterat; 
3.4 OMENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a examenelor de licență și disertație; 
3.5 ORDIN Nr. 5643/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale 

şi cercetării ştiinţifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. 

3.6 Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în 
învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul 
Universității “Ovidius” din Constanța începând cu anul universitar 2017-2018, 
intrat în vigoare la data de 22.02.2018 prin HS nr. 126 (HCA nr 109 din 
20.02.2018), ediția 2. 
 
 
 

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

   

 



Abrevierea Termenul abreviat 

UOC Universitatea “Ovidius” din Constanța 

FMI Facultatea de Matematică și Informatică a Universității “Ovidius” din 

Constanța 

CF Consiliul Facultății 

 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 
 

5.1 CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 

Art. 1 

Examenele de finalizare a studiilor de învățământ superior, respectiv, examenul de licență 
și disertație - denumite în continuare examene de finalizare a studiilor, se organizează și 
se desfășoară potrivit prevederilor prezentei metodologii. 

 

5.2 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ 
ȘI A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

 

Art. 2 

Examenul de licență constă din două probe, după cum urmează: 
 

a) Proba 1: Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la 

examenul de licență se va susține oral (2 subiecte la alegere din cele 10 propuse de 

către profesorul îndrumator) pentru toți absolvenții studiilor organizate în baza legii 

Învățământului nr. 84/1995, precum și ai studiilor organizate în baza legii nr 288/2004; 

 

b) Proba 2: Prezentarea și susținerea publică a lucrării de licență – probă orală.  

Art.3 

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă orală, și anume prezentarea și 

susținerea lucrării de disertație. 

Art. 4 

În realizarea și redactarea lucrării de licență/disertație și realizarea prezentării se va ține 

seama de Ghidul de elaborare și susținere a lucrării de licență și de disertație la 



Facultatea de Matematică și Informatică, disponibil la adresa http://math.univ-

ovidius.ro/default.aspx?cat=Academic&subcat=Licenta&item=Documente. 

Art. 5 

Componența comisiilor pentru examenele de licență și de disertație, aprobată în CF al FMI, 
Consiliul de administrație si Senatul UOC, va fi afișată pe site-ul FMI și la avizierul FMI. 
Președintele fiecărei comisii de examen va stabili, împreună cu membrii comisiei respective, 
grilele de evaluare obiectivă a lucrărilor de licență si de disertație, ținând cont de criteriile de 
evaluare din Ghidul menționat la Art. 4. 

Art. 6 

Anunțarea temelor propuse de către cadrele didactice cu drept de coordonare se va face la 
avizierul FMI si pe site-ul FMI. 
Alegerea temei pentru lucrarea de licenţă si disertatie se realizează de către studenţi, fiind 
supervizată de îndrumătorul de grupă. Studenţii depun la secretariatul FMI o cerere tip (pe 
care o vor obține de la secretariat) în care se menţionează titlul lucrării şi care este semnată 
de catre candidat şi avizată prin semnătură de coordonatorul lucrării. Lista centralizatoare 
cu repartizarea studenţilor pe teme şi profesori coordonatori este definitivă din momentul 
aprobării în CF. 

 
Art. 7 

La înscriere, candidații trebuie să prezinte următoarele documente:  
 

 lucrarea de licență/disertație legată prin spiralare sau cartonare (1 exemplar), 
original,  

 copie chitanță taxă de sustinere pentru toti studenții înscriși, cu și fără taxă,  

 declarație olografă privind autenticitatea lucrării (vezi Anexa 2) semnată atât de 
absolvent cât și de cadrul didactic coordonator,  

 lista semnată (de profesorul îndrumător/coordonator și de candidat) cu cele 10 
subiecte propuse de profesorul coordonator (doar pentru candidații la examenul de 
licență),  

 copie după fișa de lichidare (se obține de la secretariatul FMI)  

 fișa de înscriere care se va completa la înscriere (vezi Anexa 1a/1b)  

 fișa de apreciere întocmită si semnată de îndrumător 

 copie după cartea de identitate,  

 copie certificat naștere,  

 copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul).  
Art. 8 

Listele de subiecte vor fi elaborate de către candidați împreună cu profesorul coordonator 
pe baza materiilor studiate în cadrul disciplinelor din planurile de învățământ ale specializării 
aferente și, de preferat, vor fi orientate pe tema aleasă.  
 

Art. 9 

Criteriile de evaluare ale Probei 2 (Prezentarea și susținerea publică a lucrării de licență) și 

http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Academic&subcat=Licenta&item=Documente
http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Academic&subcat=Licenta&item=Documente


ale lucrării de disertație sunt grupate în trei categorii: conținutul lucrării, conținutul 

prezentării lucrării  și susținerea prezentării; 

a) Conținutul lucrării se evaluează după urmatoarele criterii: corectitudinea și 

elocvența demonstrației, originalitatea soluției, actualitatea referințelor, respectarea 

formatului structurat al lucrării, echilibrarea capitolelor, aplicabilitatea practică, 

sinteza informațiilor, pertinența concluziilor; 

 

b) Conținutul prezentării  se evaluează după urmatoarele criterii: rigoarea 

argumentației, relevanța și corectitudinea informației, corectitudinea redactării și a 

structurării prezentării, originalitatea concepției, selectarea și sinteza materialului 

bibliografic;  

 

c) Susținerea prezentării se evaluează după urmatoarele criterii: claritatea și 

vizibilitatea prezentării, coerența și rigoarea expunerii, calitatea exprimării, 

capacitatea de persuasiune, sintetizarea corectă a informațiilor esențiale pentru 

încadrarea în timpul acordat; 

 

Art. 10 

Probele de la Art 2 și 3 sunt probe orale, deci rezultatele acestora nu pot fi contestate. 

Art. 11 

La înscrierea la examenul de licență/disertație, candidații vor prezenta un CD cu aplicația 

(acolo unde este cazul) și fișierul PDF al lucrării care să fie funcțional și neparolat, în care 

să se poată face o căutare de text.  FMI va verifica lucrarea de licență/disertație folosind un 

soft antiplagiat pus la dispoziție de UOC. Nu se acceptă lucrări plagiate. 

 

5.3 DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 12 

a) Conducerea FMI și Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate 
pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor. 

 
b) Metodologiile proprii ale FMI se afișează la avizierul facultății și pe pagina 
web proprie. 

 
c) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afișare la avizierul FMI și pe pagina 
web a FMI, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia. 
 

 



 

Art. 13 

Prezenta metodologie se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor 

aferente promoției anului universitar 2017 - 2018, precum și absolvenților care nu au 

susținut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în 

vigoare. 

Art. 14 

Prezenta metodologie se actualizează anual pe baza reglementărilor M.E.N. şi a legislației 

în vigoare. De la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, orice alte dispoziții interne 

contrare acesteia se abrogă. 

 

Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data 

de ………….., și aprobat în ședința Senatului Universității "Ovidius" din Constanța din data 
de ………………. .  

Prezenta metodologie intră în vigoare la data aprobării în Senat. 

 

 

6. ANEXE ȘI FORMULARE 
 

6.1 ANEXA 1a. Fișa de înscriere la examenul de licență 
6.2 ANEXA 1b. Fișa de înscriere la examenul de disertație 
6.3 ANEXA 2. Declarație de autenticitate 
6.4 ANEXA 3. Pagina de gardă lucrare de licență/disertație 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

6.1 ANEXA 1a 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANȚA                                   SPECIALIZAREA……………………................  

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 

FIȘA PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ 

 

Numele și prenumele………………………………………………………………………… 

nascut(ă) în ………………………………………………………. la data …….……...……………. 
                                                             (localitatea, județul) 

promoția ……………… solicit înscrierea la examenul de licență din sesiunea ……………………. 

 Menționez că sunt absolvent cu / fără taxă și am susținut examenul de licență de ...…… ori. 

 Titlul lucrării de licență este: ………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………...……

…… 

Conducătorul lucrării: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Data,            Semnatura, 

……………………….                 ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 ANEXA 1b 
 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANȚA                                   SPECIALIZAREA……………………................  

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 

FIȘA PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

 

Numele și prenumele………………………………………………………………………… 

nascut(ă) în ………………………………………………………. la data …….……...……………. 
                                                             (localitatea, județul) 

promoția ……………… solicit înscrierea la examenul de disertație din sesiunea ……………………. 

 Menționez că sunt absolvent cu / fără taxă și am susținut examenul de disertație de ...…… ori. 

 Titlul lucrării de disertație este: ……………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………...……

…… 

Conducătorul lucrării: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Data,            Semnatura, 

……………………….                 ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 ANEXA 2 
 

 

 

Declaraţie de autenticitate, 

 

În lucrarea de licenţă/disertaţie…………………………………………………………………… 

elaborată de………………………………………………………………………….. și coordonată 

de ……………………………………………………………………………………… se constată 

că absolventul nu a folosit metode de tip copy-paste, lucrarea respectând următoarele standarde: 

1. Înţelegerea corectă a unor noţiuni de matematică/informatică din domeniul lucrării; 

2. Înţelegerea rezultatelor fundamentale utilizate în lucrare; 

3. Lucrarea conţine exemple și rezultate/aplicaţii de matematică/informatică elaborate de 

absolvent. 

 

 

 

 

 

 

Coordonator, 

…………………………………………… 

 

Absolvent, 

…………………………………………… 

 



 

 

6.4 ANEXA 3 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA  

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
SPECIALIZAREA Nume specializare 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE 

Titlu lucrare 

 

 

Coordonator științific 

Funcție didactică, Nume Prenume 

Absolvent 

Nume Prenume 
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